Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 11. mája 2015
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, v ktorých jazykových štýloch sa používajú slová:
a) syntax, experiment, pediater ................................
b) vesna, blankytný, junák
...............................
c) faktúra, potvrdenie, doporučené ..........................
2. Určte, z koľkých viet sa skladá uvedené súvetie:
Cisár vzal srdce do rúk, poťažkal ho, pohladil, stisol a poobracal zo všetkých strán. ..................
3. Utvorte nové slová príponami: -ovňa a -isko:
a) zotaviť ...........................
b) hrach .............................
4. Určte slovné druhy vo vete: Hja, veru tak.
a) Hja ........................................
b) veru .......................................
c) tak .........................................
5. Utvorte inštrumentál singuláru:
pani učiteľka ...........................
6. Usporiadajte slová do vety: sneh – veľmi – čerstvý – topil sa – rýchlo
7. Vysvetlite frazeologické spojenie: „dostať sa pod čepiec“. .......................................
8. Určte sklady uvedených viet:
a) Obilie dozrelo. .......................................
b) Máriu nepozdravil. ...................................
c) Deň a noc. ..................................

obráťte
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9. Z vlastných podstatných mien utvorte vzťahové prídavné mená:
a) Angličan ............................

c) Srb ...................................

b) Holanďan ..........................

10. Určte podčiarknuté vetné členy vo vete: A ráno vítajú Miša nebotyčné Tatry usmiatym slnkom.
a) vítajú .....................................................
b) Miša .........................................................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Ktoré slovo vzniklo skladaním?
a) polomŕtvy
b) samotársky
c) opustenejší
d) stroskotanec
12. Určte jazykový umelecký prostriedok: Hmla sa stratí:
a)
b)
c)
d)

epiteton
metonymia
prirovnanie
personifikácia

13. Určte vetu Tmou sa nesú zvuky psích slov! podľa obsahu, členitosti a zloženia:
a) rozkazovacia veta, jednočlenná slovesná
b) oznamovacia veta, dvojčlenná neúplná
c) zvolacia veta, dvojčlenná úplná, jednoduchá
d) oznamovacia veta, jednočlenná neslovesná
14. Kto je exulant:
a) vyhnanec z vlasti
b) dobrovoľný vojak
c) samozvanec
d) kuriér
obráťte
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15. Vyberte jedného spisovateľa, ktorý nepatrí k štúrovcom:
a) Samo Chalupka
b) Martin Kukučín
c) Andrej Sládkovič
d) Janko Kráľ
16. Označte príslovie, ktoré vyjadruje myšlienku: Urob to vtedy, ak sú na to vhodné podmienky.
a) Treba kuť železo, kým je horúce.
b) Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel.
c) Nepovedz ty mne, poviem ja tebe.
d) Komu sa nelení, tomu sa zelení.
17. Vyberte výkladový slovník, ktorý zachytáva jadro slovnej zásoby:
a) Slovník cudzích slov
b) Historický slovník slovenského jazyka
c) Krátky slovník slovenského jazyka
d) Pravidlá slovenskej výslovnosti
18. Pre ktorý slohový postup sú typické slovesá ako nositelia deja a napätia:
a) opisný
b) výkladový
c) rozprávací
d) informačný
19. Označte synonymum k slovu hlavolam:
a) epigram
b) epitaf
c) elégia
d) hádanka
20. Ako sa volá jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá slovnou zásobou, slovami a ich
významom?
a) fonológia
b) lexikológia
c) morfológia
d) syntax

Michalovce 11. mája 2015

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
11. máj 2015
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ....................................................

b) ...................................................

c) ...................................................
2.

.....................................................

3.

a) .......................................

4.

a) ...................................... b) ...................................... c) ..............................................

5.

............................................................

6.

........................................................................................................................................................

7.

........................................................

b) ......................................

8. a) ....................................................

b) ....................................................

c) ...................................................
9. a) .............................

c) ......................................

b) .............................
10. a) ........................................................
b) ............................................................

III. Úlohy s výberom odpovede:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

.........
........
.........
.........
.........
..........
..........
.........
.........
........
Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

....................................................................................................

Dátum narodenia:

....................................................................................................

Škola, odkiaľ prichádza: .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................
___________________________________________________________________________________
číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 11. mája 2015
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku (napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
Pod lampo- býva tma. Z prázdnych reč- sa nikto nenaje. Po chvíli sa všetci od našej sused- vrátili
do chalup-. Na pažiti sa pásli hus-. Do krv- sa urazil. Tie naše dievčatá sú na seba ako os-. Z básnmám najradšej balad-. Na hrudi mu viseli víťazné medail-. Do zumb- sa zapojili žiačk- študentki žen- s veľkou radosťou. Primátor sa stretol so športovkyňam-. Bez dobrej obhajkyn- spor nevyhráš.
O Kóre- sme sa učili v nižšom ročníku. Niektor- ľudia sú nevypočítateľn-.

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 11. máj 2015
Pokyny na opravu
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

Pod lampou býva tma. Z prázdnych rečí sa nikto nenaje. Po chvíli sa všetci od našej susedy vrátili do
chalupy. Na pažiti sa pásli husi. Do krvi sa urazil. Tie naše dievčatá sú na seba ako osy. Z básní mám
najradšej balady. Na hrudi mu viseli víťazné medaily. Do zumby sa zapojili žiačky, študentky i ženy
s veľkou radosťou. Primátor sa stretol so športovkyňami. Bez dobrej obhajkyne spor nevyhráš. O Kórei
sme sa učili v nižšom ročníku. Niektorí ľudia sú nevypočítateľní.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. a) náučný/odborný b) umelecký c) administratívny
2. päť/5 viet
3. a) zotavovňa b) hrachovisko
4. a) citoslovce b) častica c) príslovka spôsobu
5. s pani učiteľkou
6. Čerstvý sneh sa veľmi rýchlo topil.
7. vydať sa
8. a) prisudzovací b) určovací c) priraďovací
9. a) anglický b) holandský c) srbský
10. a) slovesný prísudok b) priamy predmet

III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov

a
d
c
a
b
a
c
c
d
b

Michalovce 11. mája 2015

------------------------------------riaditeľ školy

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 14. mája 2015
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Podčiarknuté slová nahraďte synonymami so samohláskou ä:
a) Znova a znova opakujem. ....................
b) Maj na mysli. ..............
2. Určte, či ide o príslovie, porekadlo alebo pranostiku:
a) Chudobnému aj z hrnca vykypí. .......................
b) Bez práce nie sú koláče. .......................
c) September – z poľa ber. ...............................
3. Napíšte, akým vetným členom je podčiarknuté slovo vo vete:
Webová stránka poskytuje informácie o všetkých vyučujúcich. ................................
4. Doplňte správne tvary slov:
a) (Saša) som sa spýtala, čo je nové! .....................
b) Je autorom príležitostných (báseň). .....................
5. Číslovky napíšte slovom:
a) (2) kofoly.............................
b) (2) kufre ..............................
c) (1) zápalky .........................
6. Uveďte, pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a) monológ, dialóg, dejstvá, výstupy .............................
b) nálady, vnemy, pocity, myšlienky ........................
7. Nájdite v uvedenej vete umelecký jazykový prostriedok a pomenujte ho:
Nad oblaky vyletela holubica biela ani sneh. ....................................................................
8. Uveďte, k akým jazykovým štýlom patria žánre:
a) balada, román, poviedka ..................
b) splnomocnenie, životopis, zápisnica ..................

obráťte
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9. Vyberte správnu predložkovú väzbu:
a) Prídem za/o chvíľu. .........................
b) Pre/na dnes sme skončili. .....................
10. Určte slovný druh a vzor podčiarknutého slova:
A že tých trinástok je trochu priveľa? ..........................., ...............................

III. Úlohy s výberom odpovede

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Ktoré slovo vo vete Maľovanie príbehov sa sníma kamerou je príslovkovým určením spôsobu?
a) kamerou
b) sa sníma
c) maľovanie
d) príbehov
12. V ktorej z možnosti nie je združené pomenovanie?
a) ročné obdobie
b) zemepisná šírka
c) naša Zem
d) životný cyklus
13. Nájdite sloveso v nedokonavom vide:
a) pozrieme sa
b) upozornia
c) žltnú
d) prinesie
14. Čo je fantázia?
a) neuveriteľná skutočnosť
b) predstaviteľná nedosiahnuteľnosť
c) nevedomá vedomosť
d) obrazotvornosť a predstavivosť

obráťte

3
15. Označte slovné druhy vo vete: A dostal nový bicykel !
a) spojka, sloveso, prídavné meno, podstatné meno
b) spojka, sloveso, zámeno, podstatné meno
c) častica, sloveso, zámeno, podstatné meno
d) častica, sloveso, prídavné meno, podstatné meno
16. Určte jazykový umelecký prostriedok: Pávie pero slnečné.
a) epiteton
b) prirovnanie
c) personifikácia
d) metafora
17. Ktorá veta má znaky rozprávacieho slohového postupu:
a) „ Čo by som nepamätal,“ odvetil.
b) Žilinskú kotlinu zo všetkých strán obklopujú vrchy.
c) Starec bol chudý a vyziabnutý, šiju mu zbrázdili hlboké vrásky.
d) Vážení prítomní, vítam vás na vedeckej konferencii.
18. Ktorý frazeologický výraz predstavuje veta: Napokon povedal, čo si myslel.
a) Vyšiel na psí tridsiatok.
b) Vyšiel s farbou von.
c) Vykľulo sa šidlo z vreca.
d) Vypil kalich horkosti až do dna.
19. Vyberte autora, ktorý žil v rovnakom období ako Martin Kukučín:
a) Andrej Sládkovič
b) Ivan Krasko
c) P.O. Hviezdoslav
d) Samo Chalupka
20. Ľudovít Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe:
a) jazyka trnavských vzdelancov
b) západoslovenských nárečí
c) stredoslovenských nárečí
d) východoslovenských nárečí

Michalovce 14. mája 2015

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
14. máj 2015
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1. a) ...................................................
2. a) ......................................

b) ..................................................

b) ........................................

c) ..............................................

3. ....................................................
4.

a)..................................................

b) .....................................................

5. a) ................................... b) ......................................... c) ...............................................
6. a) .................................................... b) ......................................................
7.

....................................................................................................

8. a) ......................................................
b) ......................................................
9. a) ........................................................ b) ......................................................
10. a) .......................................................

b) ..........................................................

III. Úlohy s výberom odpovede:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

.........
........
.........
.........
.........
..........
..........
.........
.........
.........
Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

....................................................................................................

Dátum narodenia:

....................................................................................................

Škola, odkiaľ prichádza : .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................
___________________________________________________________________________________
číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 15. mája 2014
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku (napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
O chvíľu sa zvečer-. Prv- krát som film videl ako malý chlapec. T-to ľudia sa večne pchajú dopredu!
V medve-om brlohu nastalo ticho. Páv- chvost hýril farbam-. Z matk-n-ch slov som všetko pochopila.
Jakubkov- rodičia odcestovali na dovolenku. Mám troch dobr-ch kamarátov. Možno o nás povedať,
že sme vesel- úprimn- a hlavne úspešn- futbalisti. Vyrušil nás nieč- hlas. Na papier- zostala mastná
škvrna. Kalendár- s receptam- si mama ukladá. Po step- bežia kengur-.
Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 14.máj 2015
Pokyny na opravu
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

O chvíľu sa zvečerí. Prvýkrát som film videl ako malý chlapec. Títo ľudia sa večne pchajú dopredu!
V medveďom brlohu nastalo ticho. Páví chvost hýril farbami. Z matkiných slov som všetko pochopil.
Jakubkovi rodičia odcestovali na dovolenku. Mám troch dobrých kamarátov. Možno o nás povedať, že
sme veselí, úprimní a hlavne úspešní futbalisti. Vyrušil nás niečí hlas. Na papieri zostala mastná
škvrna. Kalendáre s receptami si mama ukladá. Po stepi bežia kengury.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:

20 bodov

1. a) opäť
b) pamätaj
2. a) porekadlo b) príslovie
c) pranostika
3. nezhodný prívlastok
4. a) Saše b) básní
5. a) dve b) dva c) jedny
6. a) dráma
b) lyrika
7. holubica biela ani sneh - prirovnanie
8. a) umelecký štýl
b) administratívny štýl
9. a) o b) na
10. a) podstatné meno
b) žena

III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov

a
c
c
d
d
a
a
b
c
c

Michalovce 14. mája 2015

------------------------------------riaditeľ školy

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Prijímacie skúšky do 1. ročníka, konané dňa 11. mája 2015
Slovenský jazyk a literatúra
II. Úlohy s krátkou odpoveďou

20 bodov

1. Napíšte, k akému jazykovému štýlu patrí veta: Žiadam o vydanie duplikátu vysvedčenia.
................................................
2. Podľa významu doplňte chýbajúce cudzie slová:
a) Nepodpísaný list je a.....................
b) Verše, vytesané na náhrobnom kameni, sa nazývajú e.............................
c) Mal priam p.............. strach z pavúkov.
d) Paganini bol v............... v hre na husliach.
3. K slovu práca napíšte:
a) synonymum .......................
b) združené pomenovanie .................................
c) frazeologizmus ....................................
4. Napíšte, ktorý slovný druh prevláda v:
a) rozprávaní ....................
b) opise ......................
5. Vysvetlite, akým slovotvorným postupom je utvorené slovo moreplavec: ........................
6. Určte vetný člen podčiarknutého slova vo vete:
V prírode môže fotoaparát zachytiť prebúdzanie jari. ...................................
7. Pomenujte umelecké jazykové prostriedky:
a) more vlasov ...........................
b) obloha smutná sťa biedna mať .........................
c) zem stonala ...........................
d) čítam Kukučína ..............................
8. Utvorte vlastné podstatné meno ženského rodu od slova Slovák a napíšte ho pravopisne správne:
.........................................
9. Nahraďte nezhodný prívlastok zhodným prívlastkom vo vete:
Váza kvetov svietila na stole. ...........................................................................

obráťte
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10. Pre ktorý literárny druh sú typické pojmy:
a) dejstvá, obrazy, výstupy .................................................
b) pocity, nálady, myšlienky ...................................................................
III. Úlohy s výberom odpovede.

10 bodov

Práve jedna odpoveď je správna. Zaznačte ju do odpoveďového hárku,
do príslušného riadku.
11. Anton Bernolák kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe:
a) východoslovenských nárečí
b) stredoslovenských nárečí
c) západoslovenských nárečí
d) jazyka trnavských vzdelancov
12. Slovo destinácia znamená:
a) cieľ cesty
b) pláž
c) ochutnávka jedál
d) ubytovanie
13. Slovná zásoba jazyka a význam slov sa vysvetľuje:
a) v prekladových slovníkoch
b) v synonymických slovníkoch
c) vo výkladových slovníkoch
d) v frazeologických slovníkoch
14. Označte slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu:
a) včela, však, vodca
b) zovšadiaľ, večera, vtáčí
c) všetko, všelijako, včelí
d) vinobranie, vtákopysk, vtedy
15. Vyberte slohový postup, ktorý využíva dialektizmy, familiárne a slangové slová:
a) opisný
b) rozprávací
c) výkladový
d) informačný

obráťte

3
16. Ktorá opytovacia veta má stúpajúcu melódiu?
a) Kto sa pod to podpísal?
b) Mal by si odvahu?
c) Čo si sa naučil?
d) Aký je to človek?
17. Ktorá z viet sa odlišuje od ostatných z hľadiska členitosti?:
a) Fúka silný vietor.
b) Pichlo ma v boku.
c) Pichla som sa.
d) Sfúkol som sviečku?
18. V ktorom literárnom období pôsobili štúrovci?
a, klasicizmus
b, romantizmus
c, realizmus
d, symbolizmus
19. V ktorom žánri sa využívajú výrazové prostriedky ľudovej slovesnosti?
a) óda
b) balada
c) novela
d) román
20. Idea diela je:
a) téma diela
b) základná myšlienka
c) obsah diela
d) žáner diela

Michalovce 11. mája 2015

------------------------------------------------riaditeľ školy

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
23. máj 2014
Odpoveďový hárok
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
1.

...................................................................

2. a) ............................................. b) ..................................................
c) ............................................. d) .................................................
3. a) ............................................................................................
b) ...........................................................................................
c) ............................................................................................
4. a) ............................................... b) ..................................................
5. ............................................
6. ..........................................
7. a) ............................................. b) ..........................................................
c) ............................................. d) .........................................................
8. ...................................................................................
9. ...................................................................................................................
10. a) ........................................... b) ................................................
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

.........
........
.........
.........
.........
..........
..........
.........
.........
.........

Spolu:

bodov

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Meno uchádzača:

....................................................................................................

Dátum narodenia:

....................................................................................................

Škola, odkiaľ prichádza: .................................................................................................
Bydlisko: ………...............................................................................................................
Predmet: slovenský jazyk a literatúra
číslo: .................................

číslo: .................................

Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dňa 23. mája 2014
Pokyny pre žiakov:
1. Test obsahuje doplňovacie pravopisné cvičenie, úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy
s výberom odpovede.
2. Pri pravopisnom cvičení doplňte riešenie priamo do textu.
3. Pri úlohách s krátkou odpoveďou napíšte odpoveď do odpoveďového hárku.
4. Pri úlohách s výberom odpovede zaznamenajte zvolené písmeno do príslušného
hárku ( napr. d). Dávajte pozor, aby ste si nepomýlili riadky.

I. Pravopisné cvičenie

20 bodov

Doplňte do textu chýbajúce hlásky a čiarky:
Na jar v povetr- či na zemi cítiť a v-dieť všeličo. Najprv sa na lúke zjavia drobné sir-tky.
Okolo nich badať riedke trs- tráv- . Kdeže sa doteraz skr-vali? Azda v zem- pod such-m l-st-m
ale sotva sa ich dotklo slnko prv-m hrejiv-m lúčom vystúpil- zo svojej skr-še a zvestovali svetu
pr-chod jar- . On- sam- nič nezradia.

Počet bodov:

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 23.máj 2014

Pokyny na opravu
Žiak môže v teste dosiahnuť maximálne 50 bodov.
Žiak získa za každú odpoveď 1 bod.
Kľúč so správnymi odpoveďami:
I. Doplňovacie pravopisné cvičenie:

20 bodov

Na jar v povetrí či na zemi cítiť a vidieť všeličo. Najprv sa na lúke zjavia drobné sirôtky.
Okolo nich badať riedke trsy trávy. Kdeže sa doteraz skrývali? Azda v zemi pod suchým lístím,
ale sotva sa ich dotklo slnko prvým hrejivým lúčom, vystúpili zo svojej skrýše a zvestovali svetu
príchod jari. Ony samy nič nezradia.
II. Úlohy s krátkou odpoveďou:
20 bodov
1. administratívny štýl
2. a) anonym b) epitaf c) panický d) virtuóz
3. a) robota, činnosť, námaha b) ručná práca, školská práca
c) Aká práca, taká pláca. Bez práce nie sú koláče.
4. a) sloveso b) podstatné a prídavné meno
5. skladaním
6. nepriamy predmet
7. a) metafora b) prirovnanie c) personifikácia d) metonymia
8. Slovenka
9. Kvetovaná váza svietila na stole.
10. a) dráma b) lyrika
III. Úlohy s výberom odpovede:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10 bodov

c
a
c
c
b
b
b
b
b
b

Michalovce 23. mája 2014

------------------------------------riaditeľ školy

